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У партнерстві з Асоціацією міст України, Полтавським 
регіональним офісом ULEAD, НПП „Пирятинський“, ГО „Агенція 
розвитку Пирятинщини“ відбувся Інвестиційний Форум 
„Пирятинський обрій“ у ході якого міською владою 
продемонстрована прозорість прийняття та виконання  рішень у 
сфері поліпшення ділового середовища, а місцевому бізнесу надані 
чіткі орієнтири  про економічний та інвестиційний потенціал 
Пирятинської громади. 

Центральними темами заходу стали питання розвитку 
інструментів організаційної та фінансової підтримки бізнесу, 
створення кращих умов та переваг  для місцевих інвесторів, пошук 
нових ідей для реалізації перспективних проєктів, створення нових 
виробничих ланцюгів та робочих місць. 

З вітальним словом звернувся міський голова Олексій 
Рябоконь, який закликав до конструктивної співпраці, яка є міцною 
базою спільного творення майбутнього громади. Також привітали 
учасників Форуму голова Всеукраїнської асоціації ОТГ Валентина 
Полтавець та голова Полтавського регіонального офісу U-lead з 
Европою Ірина Балибіна. 

Міський голова Олексій Рябоконь та керівник апарату 
виконкому міської ради Лариса Кочур повідомили про дієві кроки, 
спрямовані на сприяння розвитку бізнесу в громаді, національний 
експерт програми U-LEAD з Европою Володимир Божко -  про 
правові засади державної підтримки субʼєктів господарювання. 

Пролунали виступи сільськогосподарських товаровиробників, 
які поділились досвідом налагодження виробництва нових продуктів 
у кризові періоди. 



Учасники Форуму підтримали проведену міською владою 
роботу, відмітили покращення наявного ділового середовища в 
громаді.  

Представники структурних підрозділів виконкому міської ради 
та НПП „Пирятинський“ проінформували про нові можливості для 
реалізації бізнес-ідей. 

Учасники Форуму також виразили впевненість у тому, що 
продовження ініційованих міською владою програм підтримки 
малого та середнього бізнесу стане запорукою зміцнення 
пирятинського бізнесу, а разом з ним й стабільного розвитку 
територіальної громади в цілому. 

 
За підсумками Форуму вирішили: 
продовжити дію Комплексної програми підтримки малого та 

середнього підприємництва; 
надавати пріоритет місцевим суб’єктам господарювання під 

час передачі земель сільськогосподарського призначення; 
запровадити на регулярній основі зустрічі, „круглі столи“ для 

вирішення актуальних питань бізнесу; 
створити банк потенційних бізнес-ідей, рекомендувати бізнесу 

розглянути питання запровадження нових видів виробничої і 
торговельної діяльності, послуг із врахуванням думки споживачів; 

сприяти розвитку мережі послуг для бізнесу: бухгалтерських, 
юридичних тощо; 

сприяти створенню об’єднань підприємців для спільного 
вирішення питань розвитку, виконання представницьких функцій на 
виставках тощо; 

запровадити постійно діючий майданчик для презентації 
продукції місцевих виробників, зокрема, під навісом; 

залучати нових інвесторів, які б створювали нові виробництва, 
нові продукти та робочі місця; 

звернутися до представників бізнесу, які мають занедбані 
обʼєкти нерухомості, з пропозицією їх використання для розвитку 
бізнесу. 


